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9 سأل النائب صالح عاشور وزير االشغال عن قيمة املناقصة التي رست 
على الش���ركة الفائزة بعقد انشاء مستش���فى جابر االحمد قبل إلغائه؟ وما 
قيمة العقد مع ش���ركة املقاولني العرب بعد إلغ���اء العقد األول ومدة العقد 
وتاريخ بدء املش���روع مع تزويدي بنس���خة من عقد املناقصة؟ وهل هناك 
اي تعديالت واوامر تغييرية بعد ارس���اء العقد على شركة املقاولني العرب 
وتزويدي بتفاصيل االوامر التغييرية واسعارها، ومبررات التغيير؟ وهل 

وافقت الوزارة على هذه التغييرات؟

يتقدم نواب كتلة التنمية واالصالح د.وليد الطبطبائي ود.جمعان وفالح الصواغ 
ود.فيصل املسلم للشعب الكويتي الكرمي وللقيادة السياسية بأجمل التهاني مبناسبة 
شهر رمضان املبارك، سائلني املولى عز وجل ان يتقبل من اجلميع صيام ايامه وقيام 

لياليه وان يعيده علينا وعلى املسلمني باخلير واليمن والبركات.
وبهذه املناسبة، يسر الكتلة دعوة اجلميع لغبقتها الرمضانية يوم اجلمعة العاشر 
من رمضان من الس���اعة 9.30 الى 11.30 مساء وذلك في صالة افراح املعجل مبنطقة 

الفيحاء، وكل عام واجلميع بخير.

»التنمية واإلصالح« تقيم غبقة رمضانية في العاشر من الشهر الفضيلعاشور: هل هناك أوامر تغييرية« إلنشاء مستشفى جابر؟

الشيخ جابر اخلالد

الخالد: نقل بقية موظفي الشعبة إلى قطاعات الوزارة خالل 3 أشهر

الخرينج: على تلفزيون الكويت فتح باب التبرعات لباكستان
أكد النائب مبارك اخلرينج أن املآسي التي 
يتعرض لها إخواننا في اإلسالم في باكستان 
بسبب الفيضانات والسيول تتطلب وقفة 
جادة م����ن العالم الدولي إلنقاذ املاليني من 
كوارث حلت بهم وأمراض أصبحت تنتشر 
بني األطفال واألهالي. واقترح على وزارة 
اإلعالم أن تبادر بأن يكون هناك برنامج ملدة 

زمنية معينة جلمع التبرعات في هذا الشهر 
الفضيل إلنقاذ اخواننا في اإلسالم وان يكون 
باب التبرعات مفتوحا للمواطنني والراغبني 
في مساعدة األسر واألهالي املتضررين من 

الفيضانات اجلارفة.
وقال اخلرينج ان اهل الكويت جبلوا على 
اخلير واملساعدات ليس على مستوى عربي 

واسالمي بل انهم معروفون باحترام اآلدمية 
والبش����رية ولهم اسهامات كبيرة في عمل 
اخلير والبر اينما كان وفي كل مكان، مؤكدا 
انه في حالة تبنى تلفزيون الكويت الرسمي 
برنامجا خاصا جلمع التبرعات س����تكون 
املساعدات اكثر النتشال الفقراء واملساكني 

من الكارثة اجللل التي حلت بهم.

واوضح اخلرينج اننا نأسف ملا حدث 
إلخواننا في اإلسالم والسيما ان باكستان 
من الدول التي تعتبر عمقا اس����الميا نعتز 
ونفتخ����ر به، داعني اهلل ان يلهمهم الصبر 
على املصيبة التي وقعت عليهم واننا ندعو 
العالم العربي واالسالمي والدولي لالستعجال 

في تقدمي املساعدات.

رد وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد على 
النائب الصرعاوي بخصوص الشعبة  سؤال 
التابعة ملكتب الوكيل املساعد للشؤون املالية 
واالدارية في وزارة الداخلية.. وقال الشيخ جابر 
اخلالد صدر القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2006 
بتاريخ 2006/5/9 بإلغاء نقاط احلراسة التابعة 
لوكيل الوزارة املساعد لشؤون األمن اخلاص 
وبتاريخ 2006/11/11 صدر القرار رقم 4500 لسنة 
2006 بإنشاء شعبة مبكتب وكيل الوزارة املساعد 
للش����ؤون املالية واالدارية تكون مسؤوليتها 
االش����راف االداري على املوظفني من مسؤولي 

نقاط احلراسة سابقا واملوظفني التابعني لهم 
وتكون تبعيتهم االدارية لتلك الش����عبة، وقد 
مت تسكني موظفي نقاط احلراسة سابقا بتلك 
الشعبة. وجتدر االشارة الى ان موظفي الشعبة 
قد بلغ عددهم في نهاية عام 2007 »472 موظفا«، 
وبعد حصر ش����امل لهؤالء املوظفني ومعرفة 
تخصصاتهم الوظيفية مت نقلهم الى قطاعات 
الوزارة املختلفة، وذلك لسد العجز واحاللهم 
بدال من املوظفني الذين بلغوا السن القانونية 
للمعاش او متت احالتهم للتقاعد، وقد مت نقل 
عدد 290 منهم حتى نهاية عام 2009 وجار نقل 

بقية املوظفني تباعا من هذه الشعبة في فترة 
لن جتاوز ثالثة اشهر من تاريخه. واخيرا انه 
بخصوص ما ورد ببعض بنود الس����ؤال من 
طلب بعض االوراق واملستندات فإن الوزارة 
تعت����ذر عن عدم االجابة عما تقدم لعدم اتفاق 
ذلك وضوابط السؤال البرملاني الواردة بقرار 
احملكمة الدستورية الصادر في طلب التفسير 
رقم 3 سنة 2004 بجلسة 2005/4/11 والتي أكدت 
على انه ليس من شأن السؤال البرملاني االلزام 
بتقدمي مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة او 

مثبتة لصحة االجابة.

الوعالن للفهد: نخشى أن ُتختزل أخطاء
خطة التنمية في جهات بعينها

حماد: مطلوب االستعجال في تنفيذ
الخطة التنموية وإزالة العراقيل التي تعترض سبيلها

الصرعاوي يطالب بتصحيح وضع الشعبة التابعة لمكتب 
الوكيل المساعد للشؤون المالية واإلدارية في »الداخلية«

الوعالن  النائب مبارك  قال 
في رده على طلب الشيخ احمد 
الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واالسكان 
بش���أن متويل احلكومة خلطة 
التنمية: »أخشى ما نخشاه ان 
تختزل اخطاء واخفاقات خطة 
التنمية في جهات بعينها وتكون 
ش���ماعة جديدة تعل���ق عليها 
التنموية،  اخفاق���ات اخلط���ة 
مؤكدا ان الكارثة ان يتم طلب 
متويل خلطة التنمية بعد اشهر 
من اقرارها وكأننا بحاجة الى 
خطة انعاش لتمرير هذه اخلطة، 
مشيرا الى ان القطاع سيفوتنا 
مبراحل كثيرة وسنظل نندب 

دع����ا النائب س����عدون حماد 
الى االستعجال في تنفيذ اخلطة 
التنموية وإزال����ة أي عراقيل او 
عثرات تعترض س����بيل تنفيذها 
كي ترى الن����ور وتتحقق الرغبة 
الس����امية لصاحب السمو األمير 
في إخراج خطة التنمية الى النور 
لتعزيز مكانة الكويت ولتحقيق 
الكويتي من  الش����عب  طموحات 
خالل املش����اريع وتطوير البنية 

التحتية.
وأكد حماد في تصريح صحافي 
انه باإلمكان التصدي ألي عوائق 

طالب النائب عادل الصرعاوي 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
بتدخل سريع وحاسم بشأن معاجلة 
الوضع غير الصحيح في الشعبة 
الوكيل املس����اعد  التابعة ملكتب 
للشؤون املالية واإلدارية بالوزارة، 
ملا فيها من تكدس ملوظفني بالوزارة 
ليس لهم عمل حقيقي بالش����عبة 
التابعة ملكتب الوكيل، وتس����اءل 
الصرعاوي ه����ل يقبل الوزير أن 
ينشئ الوكيل املساعد شعبة تابعة 
الهيكل  ملكتبه متثل تعديال على 
التنظيم����ي للوزارة وهل هي من 
صالحياته، وهل يقبل الوزير بهذه 
الشعبة التي متثل بديال عن نقاط 
الهجانة( فقد  احلراس����ة )مراكز 
كان هناك قرار إصالحي اصدره 

دعا لدعم حماس الشيخ أحمد الفهد لتحقيق رغبة سمو األمير في إنجاحها

من غير المقبول احتواؤها على 472 موظفاً نصفهم بوظيفة طباخ

مبارك الوعالن

سعدون حماد

عادل الصرعاوي

جيدا وال خططها، مؤكدا ايضا 
ان احلكوم���ة عليها ان تتحمل 

فشلها وحدها.
وزاد: م���ن غير املقبول بأي 
شكل من االشكال احلديث عن 
متويل الدولة ملش���اريع خ�طة 
التنمية، كما ان االغرب ان ي�ت�م 
احلديث عن متويل ال�م�شاريع 
ق�ب���ل ان تق���دم ال�ح�ك�وم����ة 
دراس��ة ج����دوى اي مشروع 
من املش���اريع الضخمة املقرر 
العام،  تأسيس ش���ركاتها هذا 
مؤك���دا: »ال ميكن بأي حال من 
االحوال تأسيس اي شركة دون 
تقدمي احلكومة لدراسة جدوى 
املشروع الذي مت تأسيس الشركة 

لغرض تنفيذه«.

اإلجابة عن هذا السؤال لم تتم 
اي عملية نقل.

وتساءل الصرعاوي ماذا كان 
يفعل قرابة 472 موظفا منذ 9 مايو 
2006 الى ش����هر يونيو 2009 اي 
قرابة الثالث سنوات؟ واآلن املتبقي 
منهم في الشعبة 192 موظفا فما 
طبيعة عملهم؟ وكما أوضحت ان 
لدي جميع القرارات التي صدرت 
التي صدرت بشأن نقل  وبالذات 
املوظفني التابعني للشعبة مبكتب 
الوكيل املس����اعد للشؤون املالية 
واإلدارية التي سنزود بها الوزير 
التخاذ اجراءات من شأنها ان تصلح 
اخللل البني بالشعبة التابعة ملكتب 
الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 

واملالية.

حتت احلرج السياس���ي حتى 
ال يق���ال ان احلكومة ال متتلك 
خطة تنموية في حني انها ومنذ 
ان وضعته���ا ال تعرف من اين 
س���تمولها هل من املصارف ام 

من البنك املركزي؟
وتابع الوعالن: احلكومة ومنذ 
ان وضعت اخلطة تعرف جيدا 
ان القطاع اخلاص ال يستطيع 
القيام بتنفيذ هذه اخلطة فبعض 
الشركات انكشفت جراء االزمة 
املالية العاملية، حتى الشركات 
التي تبدو في وضع افضل اليوم، 
من اين لها التمويل الالزم لهذه 
املش���اريع الكب���رى، مؤكدا ان 
احلكوم���ة دائما ما تتخبط في 
قراراتها وال تدرس مشاريعها 

ويتحس����ر على بقاء الوضع في 
الكويت على »طمام املرحوم« دون 
حراك رغم كل اإلمكانيات املتوافرة 

لدينا.
وطالب حماد باالستفادة من 
جتارب بعض الدول املجاورة مثل 
العربية املتحدة  اإلم����ارات  دولة 
وحتديدا دبي، وقطر التي أحدثت 
نقلة نوعية في بنيتها ومشاريعها 
ونف����ذت خطة متقدمة، داعيا الى 
عزمية وهم����ة وتعاضد لالقتداء 
بالدول املج����اورة املتقدمة ونقل 

خبراتها لصالح الكويت.

ان هذه الش����عبة لم تكن ملعاجلة 
عملية إلغاء نقاط احلراسة وفق 
قرار إلغائها، وعما إذا كانت عمليات 
النقل التي متت الى اإلدارات كانت 
بناء على احتياجات تلك اإلدارات 
من عدمه، يعطي انطباعا بأن هناك 

خلال ما في هذا املوضوع.
وش���دد على ان لديه جميع 
قرارات النقل وقال: سأزود الوزير 
بنسخة منها مبا يؤكد ان نقل ما 
يق���ارب 290 موظفا لم يتم من 
تاريخ إلغاء قرار نقاط احلراسة 
)مراكز الهجانة( الذي صدر في 
9 مايو 2006 بل متت في سنة 
2009 ابت���داء من ش���هر يونيو 
2009 حتى شهر نوفمبر 2009 
ومنذ ذاك التاريخ وحتى تاريخ 

متويل، فم���ا الفائدة من وضع 
اخلطة في االساس؟ مؤكدا ان 
احلكومة وضعت هذه اخلطة 

من ينتقد مسار اخلطة وتعطيل 
سيرها ان يقدم احللول واالقتراحات 
الالزمة بدال من االكتفاء باالنتقاد 
فقط، مشيرا الى ان البعض أصبح 
خبيرا في امللف االقتصادي وفي 
برام����ج اخلط����ة وأصب����ح يدلي 
بتصريحات يومي����ة عن اخلطة 
ألغراض غي����ر مفهومة، في حني 
ان على اجلميع مس����اندة الدولة 
في حتقيق طموح����ات ورغبات 
القيادة السياسية وشعب الكويت 
التطورات والقفزات  الذي يتابع 
العمراني����ة في ال����دول املجاورة 

الشعبة التابعة ملكتب الوكيل وأي 
عمليات تعيني او انتداب الى الشعبة 
متت بعد إنشائها األمر الذي يؤكد 

حظنا العاثر وندور في فلك دوامة 
االعذار وننتظر من يأتي لينتشل 
تنمية الكويت ومشاريعها من 

العمل غير املدروس.
واضاف الوعالن ان ما قامت 
به احلكومة عمل لم يسبقها اليه 
احد في العالم اجمع فاحلكومة 
وضعت خطة التنمية املليارية 
قبل ان تعرف م���ن أين متول 
مشروعات هذه اخلطة، موضحا 
انه من املعروف عادة ان مصادر 
التمويل حتدد اوال قبل وضع 
اي خطة تنمية، ولكن احلكومة 
عودتنا دائما انها تأتي بجديد، 
مستغربا من اقرار خطة التنمية 
من���ذ ش���هور ع���دة ومازالت 
احلكومة تبح���ث عن مصادر 

تعترض اخلطة من خالل التشريع، 
داعي����ا لدعم حماس نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير اإلسكان والتنمية الشيخ 
أحمد الفهد، الذي يكافح بأقصى ما 
لديه من إمكانيات إلجناح تنفيذ 
اخلطة، وهو األمر الذي يتطلب من  
احلكومة الدعم الالزم بالتعاون مع 
مجلس األمة، رافضا خلط األوراق 
من قبل البعض لوضع العصا في 
الدوالب وعرقلة اخلطة من خالل 

التصريحات السلبية.
وقال حماد: انه ينبغي على كل 

النائب األول لرئيس الوزراء ووزير 
الدفاع في 9 ماي����و 2006 بإلغاء 
الهجانة(  نقاط احلراسة )مراكز 
التي متثل وفق املعلومات املتاحة، 
وان صحت، تنفيعا بشكل مباشر 
النواب وغيرهم في تلك  لبعض 
الفترة. ومتن����ى الصرعاوي من 
وزير الداخلية أال يتحمل اخطاء 
غيره، فمن غير املقبول ان يكون 
هناك 472 موظفا في هذه الشعبة 
والبعض منهم بوظيفة طباخ لذلك 
نطالب الوزير بإجراءات تصحيحية 

قريبا جدا.
واوضح ان امتناع الوزارة عن 
تزويده بكشف تفصيلي بأسماء 
املوظفني التابعني للشعبة وقرارات 
االنتداب والنقل التي متت من وإلى 

الخرافي استقبل مديرة مكتب المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

الدقباسي: ما صحة دخول بعض المخلفات 
الملوثة باليورانيوم إلى البالد؟

العدوة: هل خاطبت البلدية »المناقصات« 
إللغاء المناقصة الجديدة للنظافة؟

احكام الرقاب���ة البيئية لعدم 
دخول تلك النفايات املش���عة 
للبالد، وهل قامت الهيئة العامة 
للبيئة بالتنسيق مع اجلهات 
املختصة في البالد بهذا الشأن، 
وما االج���راءات التي اتخذتها 
العامة للبيئة للبحث  الهيئة 
فيما اذا قد مت تسريب بعض 
من تلك النفايات املشعة للبالد 
من عدمه، وفي حال قيامها بذلك 
يرجى تزويدي بالنتائج، وما 
االس���تعدادات التي قامت بها 
احلكومة في حال اكتش���اف 
وجود م���واد مش���عة داخل 
البالد تض���ر بالصحة العامة 
بالبالد، وهل هناك تنس���يق 
مس���بق مع اجلهات املختصة 

بهذا الشأن؟

وجه النائب علي الدقباسي 
س���ؤاال للنائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك جاء فيه: 
ما صحة دخول بعض املخلفات 
امللوثة باليورانيوم املنضب 
ال���ى البالد م���ن عدمه، حيث 
وردت معلوم���ات في بعض 
وسائل االعالم تفيد بأن القوات 
االميركية تقوم بتنفيذ خطة 
شاملة في العراق جلمع احلديد 
)السكراب( ومخلفات اآلليات 
العس���كرية امللوثة باالشعاع 
والت���ي مت تدميره���ا بقذائف 
اليوراني���وم املخصب خالل 
حرب حترير العراق، وهل قامت 
الق���وات االميركية مبخاطبة 
احلكومة الكويتية الستخدام 

وّجه النائب خالد العدوة سؤاال برملانيا لوزير األشغال العامة وزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر حول توج����ه البلدية الى الغاء 
املناقصة اجلدي����دة للنظافة في احملافظات الس����ت وذلك بعد مخاطبة 
البلدية للجنة املناقصات املركزية لضمان متديد العقود القدمية القائمة 

حاليا، وطلب العدوة افادته عن اآلتي:
- متى أعلنت البلدي����ة عن مناقصتها األخيرة للنظافة للمحافظات 
الست؟ وما االشتراطات التكنولوجية اجلديدة التي اشترطتها البلدية 

في تلك املناقصة عن املناقصات السابقة؟

االراض���ي الكويتي���ة كنقطة 
عب���ور ألي نوع من النفايات 
اخلاص���ة باجليش االميركي، 
وما االج���راءات التي اتخذتها 
الهيئة العامة للبيئة بش���أن 

اس���تقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مبكتبه ظهر أمس مدير مكتب املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني في الكويت د.حنان حمدان وذلك مبناسبة تسلمها مهام عملها اجلديد، ومساعد 
قسم احلماية القانونية مبفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بالكويت فاطمة الرشيدي، حضر اللقاء 

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبجلس األمة النائب مرزوق الغامن.

من خالل تجميع آليات عسكرية عراقية مدمرة

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء استقباله د.حنان حمدان

علي الدقباسي

خالد العدوة


